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Malja 125-vuotiaalle JKY:lle

uosi 2021 oli JKY:n 125. toimintavuosi ja
maailmanlaajuinen koronaepidemia piti
meitä yhä otteessaan. Delta vaihtui omikroniin
ja vaihtuvat rajoitukset ja suositukset määrittelivät jokapäiväistä elämäämme.

Y

hdistyksen toiminta vietti myös hiljaiseloa
jo toista vuotta peräkkäin. Koulutukset peruuntuivat tai siirtyivät videopalavereiksi.
Yhdistyksen luopuessa toimistosta Järjestöjen talolla, hallituksen ja jäsenkokoukset pidettiin Sepän keskuksessa Kyllikinkadulla, mikä on
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.

S

Varapuheenjohtaja
Jukka Syvänen

yyskuun 18. päivä vietimme JKY:n 125-vuotisjuhlia, jotka saimme hienosti järjestettyä
rajoituksista huolimatta ja ne toivat piristystä tä-

hän poikkeukselliseen aikaan. Juhlista enemmän
juttua tässä toimintakertomuksessa.

L

okakuussa vietettiin Murikassa media- ja painoalojen neuvottelupäiviä. Riitta Koskisen
vetämä tilaisuus oli mukava viikonloppu asiaa ja
vähän rennompaa menoa sekä mahdollisuus tavata graafisella alalla toimivia luottamusmiehiä,
osastojen puheenjohtajia ja muita aktiiveja toimijoita.
Samat oli huolet ja murheet monella työpaikoilla: töiden vähentyminen koronan takia.
Toivotaan parempia aikoja ja iloa elämään, pysytään terveinä. Aurinkoista kesää odotellen.
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Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021
Teksti: Juha Ruotsalainen ja Paula Toivonen. Taitto: Juha Ruotsalainen.
Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa 2022. Painopaikka: Jyväskylän Siirtopaino 2022.

Kaikille jäsenille avoin syyskokous valitsee
JKY:lle puheenjohtajan ja hallitutuksen yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Istuvan hallituksen
yhteystiedot
löytyvät JKY:n
verkkosivuilta:
www.jky.fi.
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Rajoitusten vuosi

Myös vuosi 2021 oli koronavuosi rajoituksineen ja vuoden lopussa omikronmuunnos nosti
tartuntakäyriä. Edelleen Suomi oli kriisinhallinnassa EU-maiden kärkikastia.
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Ylimääräinen palautus

Kotimaan politiikassa porvariomisteinen media hyökkäsi Sanna Marinin hallitusta vastaan,
nostatti turhia kohuja ja jätti huomiotta hallituksen onnistumiset esimerkiksi työllisyyden ja talouden hoidossa.
Alenevan kannatuksensa kanssa kipuileva
keskusta uhitteli hallituksesta lähdöllä ja teki
iltalypsyjään budjettiriihissä. Sote-uudistus saatiin päätökseen, samoin perhevapaauudistus ja
oppivelvollisuuden laajentaminen. Toukokuussa eduskunta päätti EU:n elpymispaketista, jolla
turvattiin koko Euroopan taloutta ja myös Suomen vientiä ja työllisyyttä. Päivänpolitiikassa äärioikeiston viha- ja valepuhe lisääntyi eduskuntaa myöten ja rokotekriittisten salaliittoteoriat levisivät sosiaalisessa mediassa.
Koronan vuoksi kesäkuulle siirretyissä kuntavaaleissa kokoomus sai vaalivoiton. Jyväskylässä
SDP piti ykkösasemansa, vihreiden aiempi jytky
alkoi sulaa ja perussuomalaiset lisäsi paikkojaan.
Keväällä 2021 työnantajia edustava Teknologiateollisuus ry lopetti valtakunnallisten
työehtosopimusten tekemisen ja perusti uuden työnantajayhdistyksen Teknologiateollisuu-

Teollisuusliitofuusio

Kuva: Sopimusasiantuntija
Riitta Koskinen,
aluepäällikkö
Jukka Seppälä,
Paula Toivonen
ja Ari Liukkonen
JKY:n 125-vuotisjuhlissa.

Vuosi 2021 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 125. toimintavuosi. JKY on vuonna
1896 perustettu Teollisuusliitto ry:n osasto numero 590. Teollisuusliitto kuuluu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Teollisuuden palkansaajiin (TP).
Yhdityksen toiminnan tarkoituksena on koota
alueen graafisessa teollisuudessa ja viestintäalalla tai näihin rinnastettavilla aloilla työskentelevät
palkansaajat, ammattiin opiskelevat, itsensä työllistävät ja työttömät yhteen edunvalvontajärjestöksi. Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammattiosasto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja
sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Toimintakertomus vuodelta 2021
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den työnantajat ry:n työehtosopimusneuvotteluja varten. Tavoitteena oli pelkästään paikallinen
sopiminen tai sanelu, mutta suurin osa työnantajayrityksistä halusi pysyä valtakunnallisissa
työehtosopimuksissa. Metsäteollisuus ry hylkäsi
myös sopimisen ja aiheutti myllerrystä työmarkkinoilla.
Suomen suurin mediakonserni Sanoma teki
toukokuussa kantelun EU:n kilpailuviranomaiselle Yleisradion toiminnasta. Kaupallista mediaa ja viestintäalan työnantajia edustava Media
liitto oli jo neljä vuotta aiemmin kannellut Ylestä EU:n komissiolle, mikä johti Yle-lain muutosesitykseen. Esitys läpäisi syyskuussa 2021 perustuslakivaliokunnan, mutta säädöstä ei vielä hyväksytty eduskunnassa. Sekä Sanoman että Medialiiton kanteluiden tavoitteena oli kaventaa sananvapautta ja kansalaisten tiedonsaantioikeutta
sekä lisätä kaupallisen median tuottoja.
Maailmalla vuosi alkoi vauhdikkaasti, kun vaalit hävinnyt presidentti Donald Trump yllytti
loppiaisena kannattajansa valtaamaan Yhdysvaltain kongressin. Aseellisessa vallankaappausyrityksessä kuoli viisi ihmistä.
Elokuussa talibanliike otti Afganistanin haltuunsa, mikä johti kaoottiseen evakuointiin, ihmisoikeusrikkomuksiin ja maan romahtamiseen.
Lokakuussa Valko-Venäjän hybridioperaation

pakolaisaalto aiheutti jännitteitä EU:n rajoilla
Puolassa ja Liettuassa.

Työllisyys parani

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan
työllisiä oli vuonna 2021 keskimäärin 2 555 000,
mikä oli 60 000 enemmän kuin vuonna 2020.
Vuoden 2021 työllisyysaste oli 72,3 prosenttia,
kun se vuonna 2020 oli 70,7 prosenttia. Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2021 oli
1,8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020.
Työttömyysaste oli vuonna 2021 keskimäärin
7,7 prosenttia eli sama kuin vuonna 2020. Työttömiä oli vuonna 2021 keskimäärin 212 000 henkilöä.
Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli joulukuun 2021 lopussa kaikkiaan
275 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 82 000 pienempi
kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Palkankorotukset

Media-ja painoalan työehtosopimuksen mukaisesti henkilökohtaisia palkkoja korotettiin
1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-

Graafi: Liiton
kalenterivuosittain palauttama
osuus JKY:n
jäsenistön
jäsenmaksuista ammattiosaston toiminnan
järjestämiseen
vuosina 2004–
2021.
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tajana toimi hallituksen ulkopuolelta Sari Liukkonen.
JKY:n hallitus piti vuoden 2021 aikana neljä
varsinaista hallituksen kokousta, joista syntyi 55
pöytäkirjapykälää. Kokouksissa käsiteltiin työpaikkojen työllisyystilannetta, yhdistyksen taloutta ja toimintaa sekä 125-vuotisjuhlien järjestelyjä. Yksi kokouksista pidettiin laajennettuna Kivikirjalla.
Lisäksi pidettiin Sepän keskuksella sääntömääräiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous ja
syyskokous sekä ylimääräinen jäsenkokous, joista syntyi 41 pöytäkirjapykälää.

Alatoimikunnat

Kivikirjatoimikunta: Aarno Siikaranta, Heikki
Salomaa ja Pentti Pasanen.
Tiedotustoimikunta: Paula Toivonen, Ari
Liukkonen ja Juha Ruotsalainen.

Kuva: Paula
Toivonen onnitteli tasavuosia
täyttänyttä Ari
Liukkosta
hallituskokouksessa elokuussa 2021.

Toiminnantarkastajat

Vuonna 2021 varsinaisena toiminnantarkastajana toimi Jorma Roisko ja varalla Lauri Vehniäinen.
maksukauden alusta 1,2 prosentin yleiskorotuksella. Vähimmäispalkkoja korotettiin 1,6 prosentilla ja vuoro-, ilta-, yötyö- sekä perehdytyslisiä
korotettiin kahdella prosentilla.
Sopimuksessa oli 0,8 prosentin erä puolikkaalla perälaudalla eli jos jakoperusteista ei päästy paikallisesti sopimukseen, niin 0,4 prosenttia
jaettiin yleiskorotuksena ja työnantaja päätti 0,4
prosentin jakamisesta.

Kuva: Kivikirjan
uusi isäntä
Aarno Siikaranta Kivikirjalla
kesäkuussa
2021.

Korona vaikutti

Korona-aika ja -rajoitukset vaikuttivat myös
JKY:n jäsenistöön. Monien työpaikkojen työntekijät sekä itsensätyöllistäjät tekivät etätöitä. Granolla oli lomautuksia.

JKY:n hallitus vuonna 2021

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi
Paula Toivonen. Hallituksen jäseninä olivat Ari
Liukkonen, Jukka Syvänen, Juha Ruotsalainen,
Kim Jylhä, Merja Haukka ja Virpi Riikonen.
Varajäseninä toimivat Mika Honkanen, Jyrki
Honkonen, Heikki Salomaa, Juha Salonen ja
Katja Savolainen. Heikki Salomaa oli Paula Toivosen henkilökohtainen varajäsen. Taloudenhoi-
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Edustukset vuonna 2021
Teollisuusliiton hallinto:
Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto, Juha Ruotsalainen (puheenjohtaja). Teollisuuden työttömyyskassan hallitus, Ari Liukkonen (varajäsen).
SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunta: Ari Liukkonen.
Keski-Suomen Teollisuuden Vaikuttajat: Juha
Ruotsalainen (varapuheenjohtaja).
Muut edustukset ja osallistumiset:
30.1. Media- ja painoalan tes–tutuksi -verkkokoulutus
13.2. Uusien luottamusmiesten starttikurssi
-verkkokoulutus
25.2. Tes-aloiteriihi-verkkokoulutus
9., 16. ja 23.3. Ketteryyttä toimintaan verkkovälinein -verkkokoulutus
25.3. Ensiaskeleet luottamusmiehenä -verkkokoulutus
26.3. Jatkoaskeleet luottamusmiehenä -verkkokoulutus
8.10. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivä Jyväskylässä

16.–17.10. Teollisuusliiton kulttuuriviikonloppu
Murikka-opistolla
23.–24.10. Media- ja painoalan neuvottelupäivät
Murikka-opistolla
22.11.
Ay-klinikka: A-kassan ABC -verkkokoulutus
Edustukset Jyvässeudun yrityksissä:
Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja
yhdyshenkilöt vuonna 2021.
Brand ID Oy:
Mikko Kitinoja (plm)
Raimo Lindberg (tsv)
Grano Oy:
Aapo Palander (plm)
Keski-Suomen Painotuote Oy:
Timo Janhonen (plm)
Keski-Suomen Sivu Oy:
Kalle Aarikka (yhdyshenkilö)
Kirjapaino Kari Ky:
Ari Liukkonen (plm)
Paula Toivonen (tsv)

Kuva: Grano
Oy:n varapääluottamusmies
Sami Partti ja
pääluottamusmies Aapo
Palander hallituksen laajennetussa kokouksessa
Kivikirjalla.

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry
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Lehtisepät Oy:
Jyrki Honkonen (plm)
Mika Honkanen (tsv)
Mediasepät Oy:
Virpi Riikonen (plm)
Mervi Lampinen (tsv)
Serimedia Oy:
Jarno Kauppinen (yhdyshenkilö)

Jäsenmäärä 31.12.2021

Kuva: Taikuri Timo Tiikkainen
pihisti Mirja
Hiljasen rintaliivit 125-vuotisjuhlissa.

Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden
2021 päättyessä (suluissa vuoden 2020 luvut) 813
henkilöä (829), joista maksavia jäseniä oli 331
(358). Eläkkeellä olevia vapaajäseniä, työttömiä
ja opiskelijajäseniä oli yhteensä 482 (471).
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Kirjapaino Ässä Oy:
Topi Keiskoski (plm)
Reija Oksanen (tsv)
Kuva: Nina
Pelander, Mervi
Lampinen ja
Virpi Pulkkinen
125-vuotisjuhlissa.
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Toimintaa

Vuonna 2021 JKY:n toiminnassa oli edelleen pysyvänä painopisteenä edunvalvonnan kehittäminen. Toisena painopisteenä oli verkostoituminen
ja yhteistyön lisääminen mm. ammattiosastojen
välillä. Korona ja siihen liittyvät rajoitukset karsivat toimintaa.

Ulkoilutapahtuma ja pilkkikisat Kivikirjalla jouduttiin perumaan, Teollisuusliiton jäsenristeily siirtyi vuodelle 2022 ja liiton koulutukset olivat pääsääntöisesti verkossa. JKY maksoi
avustusohjesäännön mukaista kurssiapurahaa
myös verkkokursseista.
JKY kannusti jäseniään äänestämään kuntavaaleissa. Heikki Salomaa oli vasemmistoliiton
ehdokkaana.
Teollisuusliitto myönsi Ari Liukkoselle Puurtaja-diplomin, jolla osoitetaan arvostusta mittavasta urasta luottamustehtävässä.
Verkko- ja Fb-sivuja ylläpidettiin ja päivitettiin. Mm. niiden
kautta yhdistys etsi
pitkin vuotta kuvamateriaalia vuonna
2022 tulossa olevaan
historiikkijulkaisuun.
Lisäksi jäsenistölle
tiedotettiin tapahtumista ryhmäsähköpostilistan kautta ja
työpaikkatiedotteilla.
JKY:n 125-vuotis
juhla järjestettiin
syyskuussa Juhlatalo
Majakoskessa Ruokkeella.

Vuoden 2020 painettua toimintakertomusta
jaettiin työpaikoille ja eri yhteistyötahoille.
Tilikauden alijäämä oli noin 3 100 euroa, mikä johtui juhlajärjestelyistä ja korona-aikana
alentuneesta jäsenmaksupalautuksesta.

125-vuotisjuhla

Lauantaina 18.9.2021 vietettiin Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n 125-vuotisjuhlia Juhlatalo Majakosken riihessä. Koronaepidemiasta
huolimatta juhlat saatiin järjestettyä ja ne onnistuivat yli odotusten.
Paikalla oli 54 osallistujaa, yhdistyksen
jäseniä ja kutsuvieraita, mm. yhdistyksen
kunniapuheenjohtajat Juha Kaistinen ja
Markku Hyvönen sekä toiminnantarkastaja Jorma Roisko, Teollisuusliiton edustajina sopimusasiantuntija Riitta Koskinen ja
aluetoimiston päällikkö Jukka Seppälä sekä Tampereen ja Helsingin kirjatyöntekijöiden yhdistysten pu-

Kuva: Paula
Toivonen onnitteli JKY:n
pitkäaikaisia
toimijoita Heikki
Salomaata ja
Jorma Roiskoa
syyskokouksessa marraskuussa 2021.
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Toimintakertomus vuodelta 2021
dolla. Juhlailta sujui mukavasti rennossa tunnelmassa, seurustellen ja nauttien hyvästä tarjoilusta ja ohjelmasta. Illan päätteeksi järjestetty bussikuljetus vei iloiset juhlavieraat kaupunkiin.

Kuva: Merja
Haukka ja Nina
Pelander
125-vuotisjuhlissa.
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Kivikirja

Kuva: Free
Shake -yhtye
rokkasi
125-vuotisjuhlissa.
Kuva: Sanomalehti Keskisuomalaisen Meidän juttu -palstan julkaisu.

heenjohtajat Marko Lähteenmäki ja Jonne Hänninen.
Riitta Koskinen toi Teollisuusliiton tervehdyksen juhliin. Hän kävi puheessaan läpi historiaa,
miten kaikki alkoi vuonna 1869 helsinkiläisten kirjaltajien perustaessa lukuyhdistyksen ja

maamme ensimmäisen ammattiosaston, ja kuinka Jyväskylän osasto perustettiin vuonna 1896.
Teollisuusliitto on Suomen vanhin ammattiliitto
ja sen juuret ovat kirjaltajien järjestäytymisessä.
Nykyisen liiton edeltäjät ovat kaikki toimineet
uranuurtajina työläisten etujen puolustajina.
Koskinen kertoi kuinka korona on vaikuttanut
graafiseen teollisuuteen; lomautuksia, yt-neuvotteluja ja lehtipainojen sulkemisia. Painosmäärät
tippuvat, lehtiä lakkautetaan tai ne siirtyvät diginä luettaviksi.
Hän myös korosti, että ammattiyhdistysliikkeen kaiken toiminnan lähtökohtana on jäsen ja
ilman jäseniä ei olisi koko ammattiyhdistysliikettä. Osaston toiminnassa voi jokainen jäsen olla
mukana vaikuttamassa ja suunnittelemassa toimintaa. Puheensa lopuksi Koskinen muistutti,
että voimme olla ylpeitä 125-vuotisesta ammattiosastostamme, jolla on pitkät perinteet maan
vanhimman ammattiliiton toiminnassa.
Puheen jälkeen luovutettiin JKY:n pöytäviirit Riitta Koskiselle ja Jukka Seppälälle. Virallisen osuuden jälkeen ohjelmassa oli taikuri Timo
Tiikkainen, joka viihdytti meitä taikatempuillaan. Illan musiikista vastasi ähtäriläinen Free
Shake -yhtye, joka soitti 1960–70-luvun rautalankaa ja tanssimusiikkia. Bändi sai juhlavieraat
sankoin joukoin tanssilattialle pyörähtelemään.
Kahvila Kotiruoka vastasi illan ruoka- ja juomatarjoilusta, Siru, Elli ja Marko hoitivat tarjoilut hienosti tuttuun tapaan vahvalla ammattitai-

Vuonna 2021 Kivikirjan isäntänä aloitti Aarno
Siikaranta. Kevättalkoot järjestettiin toukokuussa ja Kahvila Kotiruoka toimitti evästä talkoolaisille.
Saunan laudepuut uusittiin ja Kivikirjalla tehtiin paloturvallisuuden arviointi. Kaivovesi
tutkitutettiin ja kaivo todettiin käyttökelvottomaksi sekä hyötyyn nähden korjaus liian kalliiksi. Päätettiin joko täyttää kaivo hiekalla tai poistaa pumppu, jotta juomakelvotonta vettä ei vahingossa käytetä.
Päärakennus on notkollaan, mutta suurelta osin Kivikirja on hyvässä kunnossa ja sillä on
käyttäjiä, joista lentopalloilijat olivat aktiivisimpia.
Sähkönkulutuksessa tapahtui 30 prosentin
kasvu verrattuna vuoteen 2020 ja tähän tullaan
kiinnittämään huomiota.
Paikka oli JKY:n jäsenien käytössä ilmaiseksi
ympäri vuoden.
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Graafi: JKY:n
maksavien jäsenten suhde
kokonaisjäsenmäärään vuosina 2004–2021.

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry
Yhdistyksen uudet verkkosivut on avattu. Sieltä löydät mm. ajankohtaiset uutiset, yhteystiedot ja jäsenedut. Sivujen kautta voit myös liittyä sähköpostilistalle tai hakea apurahaa.
Kuvagalleriat on katsottavissa Facebook-sivuilla, vaikka ei olisikaan itse sosiaalisessa mediassa.
www.jky.fi
www.facebook.com/jky7008

Onko sinulla paperikuvia, filminegoja tai digikuvia vuosien varrelta?
JKY:n tai liiton tilaisuuksista, graafisen alan työpaikoilta Jyvässeudulta,
koulutus-, kokous- tai huvireissuilta?
JKY täytti viime vuonna 125 vuotta ja kaipaa kuvia yhdistyksen historiasta juhlajulkaisuun, joka ilmestyy syksyllä 2022. Perustamisvuoden 1896 ja
juhlavuoden 2021 väliltä löytyy varmasti paljon arvokasta kuvamateriaalia
julkaistavaksi ja arkistoitavaksi.
Jos mahdollista kuvien mukaan toivomme tietoja
missä ja milloin kuva on otettu, ketä kuvassa on ja kuka on kuvaaja. Ilman kaikkia
tietojakin otamme mielellämme kuvia mukaan julkaisuun.
Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Paula Toivoseen ja sovitaan kuvien lainaamisesta ja
toimitustavasta. Puh. 040 725 2070 tai sähköposti
paula.toivonen@kolumbus.fi.

